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من هم نظیر کثیري از هموطنان، روز جمعه به تماشاي بازي فوتبالِ ایران و مراکش نشستم و تا وقتی داور سوت 

دیرهنگام و غافلگیرکننده تیم ملی ایران، شادي و پایان را زد، چشم از صفحه جادویی تلویزیون برنداشتم. پیروزي 
وجد عظیمی را براي ایرانیانِ سراسر دنیا به همراه آورد. نه تنها در داخل کشور، که در دیگر بخش هاي کره زمین، 
ایرانیان به شادمانی و پایکوبی پرداخته و ساعات خوشی را تجربه کردند. فی المثل، در شهر تورنتو، تعداد قابل 

جهی از ایرانی ها، با پیشینه هاي سیاسی و اعتقادي رنگارنگ و مختلف، پس از پایان بازي، با وجود اینکه جمعه تو
یک روز کاري است، در محله ایرانی ها گرد هم جمع شدند و خندیدند و هلهله کردند و ساعات خوشی را مزمزه 

   .کردند و چشیدند
ور ملی را به خود ندیده و به صورت دسته جمعی خوشحالی نکرده مدت ها بود ملت ایران رنگ پیروزي و غر    

بود. دیروز با دیدن عکس ها و فیلم هاي تجمعات هموطنان در شهرها و کشورهاي مختلف، عمیقا خرسند شدم و 
 از شادي و ابتهاج ایرانیان، خنده بر لبانم نقش بست. با عنایت به فضاي مملو از یاس و ناامیدي اخیر، به سبب
فشارهاي سنگین اقتصادي و ناکامی هاي سیاسی داخلی و بین المللی، ملت ما عمیقا نیازمند این شادي بود: شادي 
اي که متعلق به همه ملت ایران است و از رنگ تعلق فالن گروه سیاسی و بهمان فرد، آزاد است، در انحصار هیچ 

تالطم کنونی و در بحبوحه کشمکش هاي سیاسی بعضا جماعتی نیست و ملک مشاع تمام ایرانیان است. در دنیاي پر 
خسته کننده و مالل انگیز، گاهی اوقات، اتفاقات درون زمین چمن مستطیلی شکل فوتبال، می تواند نقش چشمگیري 
در تحققِ غرور و همبستگی ملی ایفا کند. روز جمعه، بازیکنانِ ملی پوش کشورمان، به رهبري هوشمندانه کی روش، 

اق فرخنده اي را رقم زدند و سبب شدند میلیون ها ایرانی در سراسر کره خاکی، ولو براي ساعاتی، انواع چنین اتف
درد و رنج ها و مصیبت ها و ناکامی ها و گیر و گرفت هاي خود را فراموش کنند و به ایرانی بودنِ خود ببالند و 

ز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق، تر بهترین چی«و » ما هیچ، ما نگاه«بنازند. سهراب سپهري می گفت: 
فوتبال، یکی از برساخته هاي اجتماعی و پدیده هاي انسانی مدرنِ اعجاب انگیز است. شاید کسانی به این ». است

پدیده فقط به چشم وسیله اي مفرح و سرگرم کننده نگاه کنند و به اصطالح آن را دست کم بگیرند. به نظرم، این 
طاست و باید آن را تصحیح و تعدیل کرد. از جنبه هاي سرگرم کننده آن که بگذریم، افزون بر سویه نگاه و نگرش خ

هاي خالقانه و زیبایی شناختی این بازي جمعی سحرانگیز، چنانکه آمد، گاهی اوقات، اتفاقات فوتبالی می تواند 
انسان هاي گوشت و پوست و خون موجد غرور و همسبتگی ملی بیشتر شود و اوقات خوشی را براي شهروندان و 

  .دار رقم بزند. قدر این مجال و فرصت را بدانیم و از آنها استفاده بهینه کنیم
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